
 
 
 

  دومين جشنواره فرهنگي توس

  
و اين بار براي 

  . گراميداشت ترانه

بهانه و عنوان گردهمايي 

ملي و با شكوه را صد 

سال ترانه از انقالب 

مشروطه تا كنون از 

سوي مسئوالن و مجريان 

بنياد تازه تأسيس توس 

  . لقب داده بودند

گذشته  اكتبر 21يكشنبه 

بيش از هزاران نفر از 

مختلف  شخصيتهاي

ايراني ساكن انگلستان براي برگزاري و 

گراميداشت صدمين سال ترانه در ايران به دعوت 

بانو جميله خرازي مدير عامل و ديگر مسئوالن اين 

بنياد در سالن مجلل آمفي تئاتر  دانشكده علوم 

تا در .  تربيتي دانشگاه لندن گرد آمده بودند

ايان گراميداشت كارشناسان موسيقي و ترانه سر

بزرگ و خوانندگان كه در حفظ و برقراري 

موسيقي پاپ ايران سالهاي بسيار كوشيده اند 

  . شركت نمايند

حضور جمع كثيري از مشاهير و بزرگان موسيقي 

كه از اغلب كشورهاي مختلف جهان و براي اين 

نشست و گراميداشت با هزينه و دعوت مدير عامل و 

به لندن سفر مؤسس اين بنياد خانم جميله خرازي 

نموده بودند، چون جمشيد شيباني پيش كسوت 

خوانندگان معاصر و بياد ماندني، عارف، ستار دو 

چهره فراموش نشدني موسيقي ايران، منوچهر 

چشم آذر و اسفنديار منفردزاده آهنگساز و دو تن 

از ترانه سازان نامي و برجسته تورج نگهبان و ايرج 

ن شب فراموش جنتي عطايي به گرمي و شكوه اي

  . نشدني افزودند

فخري نيكزاد چهره سر شناس راديو تلويزيون ملي 

ايران در سالهاي قبل از انقالب كه با برنامه هاي 

هفت شهر عشق در تلويزون و گلهاي راديو از 

محبوبيت به سزائي برخوردار بود بيش از سه 

سيني حساعت بدون استراحت و با تسلط قابل ت

سنگين و فشرده را از شروع تا اجراي اين برنامه 

  . پايان بعهده داشت



هم جان « بازخواني آهنگ معروف 

جمشيد شيباني كه » و هم جانانه اي 

به وسيله ستار خواننده معروف نسلها 

به عنوان شروع برنامه اجرا شد يك 

صدا شور و شعف بيش از هزار نفر را 

  . از استقبال اين برنامه اعالم نمود

روهي از هنرمندان سپس به ياد گ

كه در يك سال گذشته خاموش شده 

و زندگي را وداع گفته بودند يك 

  . دقيقه سكوت اعالم شد

فخري نيكزاد كه هنوز با صداي زيبا و پر قدرتش 

همه را بياد روزهاي خوب گذشته انداخته بود در 

ادامه سخنان خود پيرامون تحوالت موسيقي از 

و زبانزد آن ايام مشروطه تا كنون با آهنگ معروف 

مرحوم بديع زاده كه با » يكي يه پول خروس« 

تصوير او همزمان بر پرده آمفي تئاتر پخش مي شد 

توجه مدعوين را همراه با شور و نشاط به 

  . رويدادهاي موسيقي در كشورمان جلب مي كرد

سپس در ادامه مجري به شناساندن ديگر هنرمندان 

كه در طول  و چهره هاي معروف موسيقي پرداخت

اين يكصدسال به برقراري و حفظ ترانه و 

دگرگونيهاي آن كوشيده و راه را براي آيندگان 

هموار كرده بودند از جمله ويگن، گوگوش، فرهاد 

  . و غيره

ايرج جنتي عطائي، جمشيد شيباني، تورج نگهبان، 

اسفنديار منفردزاده و آذر پژوهش يكي ديگر از 

گويندگان با سابقه راديو به حضور در صحنه از 

جمله سخنراناني بودند كه هركدام به سهم خود در 

زمينه هاي هنري و ادبي از مشروطه تا به امروز در 

  داخل و خارج ايران سخناني ايراد كردند كه قابل 

  

طي همين سخنان اسفنديار . بود توجه و  شنيدني

منفردزاده با انتقاد بجا و صحيح گفت نميدانم چرا 

كتاب و شعر و ترانه ما در ايران چاپ مي شود اما 

   !!!حضور جسم ما در ايران ممنوع است

و با شكوه  گرمي بخش اين شب فراموش نشدني

فرهنگي عالوه براينكه عارف خواننده سرشناس و 

يمي خود از جمله سلطان محبوب چند آهنگ قد

قلبها را در بهترين فرم ممكن خوانندگي و صداي 

ي بيشماري ارسا با گروه چشم آذر خواند، ترانه ه

بطريق ويديو مابين سخنان سخنرانان و مجري 

  . برنامه فخري نيكزاد پخش مي شد

روزنامه نگاران  ننازنين انصاري مدير كانو

يد روزنامه خارجي مقيم انگلستان و مدير عامل جد

كيهان لندن كه يكي از چهره هاي معروف 

  اجتماعي و مفسر رسانه هاي همگاني انگلستان 

مي باشد با سخنان خود پيرامون نقش مطبوعات در 

معرفي و شناساندن هنر و هنرمند به جامعه 

مطالبي ايراد كرد و در خاتمه سخنان خود از مدير 

 عامل بنياد توس خانم خرازي كه وسيله اين

  . گردهمايي فرهنگي شده قدرداني نمود

سپس چند آهنگ قديمي و پيامي از شهبال شب پره 

آهنگساز معروف موسيقي پاپ مقيم لس آنجلس به 

نمايندگي خوانندگان نسل جوان موسيقي معروف 

لس آنجلسي و دفاع از آنها مطالبي را يادآور  هب



كه اگر همين موسيقي لس آنجلسي نبود شايد : شد

  . پاپ ايران رو به زوال ميرفت موسيقي

و  در اين هنگام خانم جميله خرازي بنيانگذار

 - مديرعامل بنياد توس كه عامل اصلي اين گرد

همايي است طي سخنان كوتاهي از كليه شركت 

كنندگان و مدعوين كه در اين جشنواره شركت 

كرده بودند و در به راه اندازي آن به هر صورتي 

و تشكر نمود و آرزو كرد تا  نقشي داشتند قدرداني

در آينده بتواند در راه خدمت به فرهنگ و هنر 

ايران و همچنين در راه همبستگي جامعه ايراني 

  . نقش بيشتر و اساسي تري ايفا كند

سپس خانم خرازي از كليه هنرمندان حاضر در 

سالن دعوت كرد كه براي وصول تنديس هاي 

نان تهيه شده فردوسي كه از طرف اين بنياد براي آ

  . بود برروي صحنه بروند

تنديس هاي فردوسي كه با زحمت زياد و با ابتكار 

اين بنياد بدست هنرمندان تنديس ساز ايراني 

مخصوص برنامه هاي اين بنياد براي مشاهير 

  . فرهنگي در نظر گرفته شده فروشي نيست

مراسم اهداي تنديس ها به هنرمندان با شكوه 

دعوين پايان پذيرفت در پايان خاصي و با تشويق م

و بعنوان آخرين قسمت اين برنامه موفق عارف و 

ستار با خواندن چند آهنگ جديد و قديم به 

م آذر و با اعالم پايان برنامه شسرپرستي منوچهر چ

بوسيله فخري نيكزاد شب خوش و بياد ماندني 

 .  پايان پذيرفت


